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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לזיהום הגורמות הפטריות צמיחת האטת ידי על עובד זה. טריאזולים הנקראות פטריות נגד תרופות של בקבוצה הוא.
. Voriconazoleאספרגילוזיס כגון חמורים פטרייתיים בזיהומים לטיפול ומעלה שנתיים מגיל וילדים במבוגרים משמש 

). שמרים של סוג( בוושט קנדידה), אחרים לאיברים הדם זרם דרך ומתפשט בריאות שמתחיל פטרייתי זיהום( פולשני
 לטיפול גם משמש הוא). בדם פטרייתי זיהום( וקנדידמיה), ובגרון בפה לבנים לכתמים לגרום שעלול זיהום] פטרייה

Voriconazole מסוימים חולים עבור יעבדו לא אחרות תרופות כאשר אחרים מסוימים פטרייתיים בזיהומים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
voriconazoleמהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך אותו קח 

 נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותרחיף כטבליה מגיע ,Voriconazole קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או
 לקחת לזכור לך לעזור כדי. הארוחה אחרי אחת שעה או לפני אחת שעה לפחות, ריקה בטן על שעות12  כל כלל בדרך

Voriconazole

 התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני שניות-10 כ במשך הסגור הבקבוק את נערvoriconazole,  תרחיף נוטל אתה אם
 עם שמגיע המדידה במכשיר תמיד השתמש. אחר נוזל כל או מים, אחרות תרופות עם התרחיף את לערבב אין. שווה באופן

.שלך המינון את למדוד כדי ביתית בכף משתמש אתה אם תרופות של הנכונה הכמות את תקבל שלא ייתכן. שלך התרופה

, הפה דרך ווריקונזול ליטול מתחיל אתה כאשר). לווריד( ורידית תוך בהזרקה ווריקונאזול שתקבל ייתכן, הטיפול בתחילת
 המינון את להפחית גם עשוי שלך הרופא. ישתפר לא מצבך אם המינון את ולהגדיל נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא

voriconazole. של לוואי תופעות חווה אתה אם שלך

 לקחת המשך. לתרופה תגובה של היעילות ובמידת לך שיש הזיהום בסוג, הכללית בבריאותך תלוי הטיפול משך
Voriconazoleשלך הרופא עם לדבר מבלי ווריקונזול ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם.

זו בתרופה השימושים
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

voriconazole, נטילת לפני
), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון אחרות פטרייתיות אנטי תרופות, לווריקונזול אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 האחרים מהמרכיבים אחד כל או לקטוז, אחרת תרופה כל); ניזורל( קטוקונאזול או) ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול
voriconazole. של ובתרחיף בטבליות המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. והשעיה. ווריקונזול בטבליות

); טריל, טגרטול, אקווטרו, אפיטול, קרבטרול( קרבמזפין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם ווריקונאזול ליטול אין
DHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוט מסוג תרופות); באטריפלה, סוסטיבה(efavirenz (Propulsid);  ציספריד
 ומתילרגונוביןMigergot), - ב-Cafergot, ב, ארגומאר( ארגוטמין), הידרגין( מסילטים ארגולואידים), מיגרנאל

;ivabradine )Corlanor(; naloxegol )Monvatik( ;(Methergine)פימוזיד; פנוברביטל  ;(Orap)כינידין )בנואדקסטה ;(
rifabutin )Mycobutin(; rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;( ritonavir)בקאלטרה, נורביר ;(

(Venclexta). ונטוקלקס ו; )Jynarque, Samsca( tolvaptan; וורט ון'ג סנט); רפאמון( סירולימוס

 כל להזכיר הקפד. נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
ניראוואם( אלפרזולם כגון בנזודיאזפינים); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד

-Tekamlo), ב-Amturnide, ב, נורבסק( אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי); האלציון( וטריאזולם מידאזולם), קסנקס,
(Nymalize)  נימודיפין), פרוקרדיה, אפדיטאב, אדאלאט( ניפדיפין), קרדן( ניקרדיפין, איסרדיפין), פלנדיל( פלודיפין

), בליפטרוזט-Caduet, ב(atorvastatin ,Lipitor  כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת תרופות); סולר( וניסולדיפין
fluvastatin )Lescol(, lovastatin ,Altoprev)ב ,pravastatin )Pravachol( ,(Advicor-ו - simvastatin ,Zocor)ב

,Simcor-ב ;(Vytorin-ציקלוספורין 
;everolimus )Afinitor, Zortress(; fentanyl )Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)

ל תרופות; וטולבוטמיד-Glucovance), ב(Diabeta, Glynase, ,  גליבוריד(Glucotrol),  גליפיזיד כגון לסוכרת תרופות

HIV-כגון delavirdine )Rescriptor(, nelfinavir )Viracept(, nevirapine )Viramune( ו ;saquinavir )Invirase(-
; הפה דרך מניעה אמצעי), איבופרופן, דיקלופנק( סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות); מתאדוז, דולופין( מתדון

( פניטואין-Xartemis); ב-Roxicet, ב-Percodan, ב-Percocet, ב-Oxycet, ב, אוקסיקונטין, אוקסקטה( אוקסיקודון
Vimovo(, lansoprazole )Prevacid(  ,esomeprazole )Nexium, in כגון פרוטון משאבת מעכבי); פניטק, דילנטין

ו-pantoprazole )Protonix( ,(Prevpac ב(Prilosec,  אומפרזול

;rabeprazole )AcipHex(; tacrolimus )Astagraf, Prograf(-גם עשויות אחרות רבות תרופות. ווינקריסטין; וינבלסטין 
 שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכןvoriconazole,  עם אינטראקציה לקיים הן

 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות
.לוואי

 לב בעיית( ממושךQT  מרווח לך היה או לך יש ואם, לסרטן כימותרפיות בתרופות טופלת פעם אי אם שלך לרופא ספר
 או איטי לב בקצב פעם אי סבל או לך יש אם או), פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה

 מהלב המונע מעובה או מוגדל לב שריר( קרדיומיופתיה, סידן או מגנזיום, אשלגן של בדם נמוכות רמות, סדיר לא
 שבהם תורשתיים  מצבים( גלוקוז-גלקטוז של ספיגה תת או לגלקטוז סבילות אי, הדם תאי סרטן), כרגיל דם לשאוב

חלב ומוצרי בחלב נמצא( לקטוז או) שולחני סוכר( סוכרוז לעכל עליך שמקשה מצב כל); לקטוז לסבול מסוגל אינו הגוף

.כליות או כבד מחלת או),

 נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח-voriconazole. ב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי יעילים מניעה באמצעי להשתמש עליך. ווריקונאזול

. מיד לרופא התקשר, ווריקונאזול נטילת בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא
Voriconazoleלעובר להזיק עלול.
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.ווריקונאזול נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 שלך לעיניים לגרום ועלול שלך בראייה אחרות לבעיות או מטושטשת לראייה לגרום עלול-voriconazole ש לדעת עליך
 או היום במהלך במכונית לנהוג אין. ווריקונאזול נטילת בזמן בלילה במכונית לנהוג אין. בהיר לאור רגישות להיות

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן בראייה בעיות לך יש אם מכונות להפעיל

. הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
Voriconazoleהשמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עשוי.

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Voriconazole

תקינה לא ראייה

צבעים לראות קושי

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

יבש פה

ׁשטְִיפהָ

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, המיוחדים הזהירות באמצעי המפורטים

חום

רעד או צמרמורת

מהירות לב פעימות

מהירה נשימה

ּבלִּבּול

קיבה קלקול
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קיצונית עייפות

חריגים דימום או חבורות

תיאבון אובדן

, בחילות, הקיבה של העליון הימני בחלק כאב, העיניים או העור של הצהבה, עייפות, תיאבון אובדן, כהה שתן, גירוד
שפעת דמויי תסמינים או הקאות

בטן כאבי או, במשקל ירידה; סחְרַחֹורתֶ; הקֲָאָה; בחילה; חּולׁשהָ; אנרגיה חוסר; עייפות

 השדיים, הירכיים, הבטן על העור התכהות); ירח פני( מעוגלות פנים; הכתפיים בין שומנית גיבנת; במשקל עלייה
הזעה או; מוגזמת שיער צמיחת; סימון; דליל עור; והזרועות

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

בחזה לחץ או כאב

פריחה

מיְֹוזעָ

עור קילוף או כוורות

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Voriconazole

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 בטמפרטורת הטבליות את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 ערבוב לאחר אך, במקרר מעורבב הלא הפה תרחיף את אחסן). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר
.ימים14  לאחר בשימוש שאינו תרחיף כל השלך. להקפיא או לקרר ואין החדר בטמפרטורת אותו אחסן

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
שלך ההחזרה
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) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. קהילה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

לאור רגישות

)העיניים באמצע שחורים עיגולים( מורחבים אישונים

עצומות עיניים

ריר הזיל

תנועה כדי תוך משקל שיווי אובדן

דּכִָאֹון

נשימה קוצר

התקפים

נפוחה בטן

קיצונית עייפות

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-voriconazole.ל שלך הגוף

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשר, הווריקונזול את שסיימת לאחר זיהום של תסמינים לך יש עדיין אם. שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Vfend®

15/05/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


,14/4/2216:20MedlinePlusתרופות על מידעVoriconazole: 

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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